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ATELIE
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Klasyczne piękno, misternie wykonane 
w najdrobniejszym detalu.

Kolekcja Atelie to wyjątkowe meble, które pozwalają na 
stworzenie niebanalnego, przytulnego wnętrza w Twoim domu. 

Wykonana z niesamowitą precyzją kolekcja charakteryzuje się 
starannie dopracowanymi proporcjami oraz finezyjnymi detalami 
– łącząc klasyczne podejście do formy mebla z nowoczesnym 
spojrzeniem na sposób jego produkcji.

Meble kolekcji wykonane są z naturalnej okleiny dębowej 
z elementami drewna dębowego. Wykorzystany przy produkcji 
innowacyjny efekt postarzania, jeszcze mocniej podkreśla ich 
naturalny charakter.

Classic beauty, skillfully created 
in the smallest detail.

The Atelie is a collection of unique furniture which can create an 
original and cosy interior in your home.

Made with an incredible precision, the collection is characterized 
by carefully refined proportions and sophisticated details, com-
bining a classical approach to the form of furniture with a modern 
view on its production process.

The furniture is made of natural oak veneer with elements of oak 
wood. The effect of antique appearance used in the production 
process emphasizes the natural character of the furniture. 
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ATELIE
Kolekcja / Collection
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Wyjątkowy nastrój ponadczasowej estetyki.

Meble kolekcji Atelie doskonale komponują się zarówno z jasny-
mi, jak i ciemnymi ścianami pomieszczenia – tworząc odpowiedni 
kontrast i nadając wnętrzu przyjemny, wysublimowany charakter.

Różnorodność brył kolekcji pozwala na tworzenie interesujących 
aranżacji salonu, jadalni oraz gabinetu. Dzięki swojej ponadczaso-
wej formie, kolekcja stanowi dobre uzupełnienie wnętrz nowo-
czesnych, jak i tych bardziej klasycznych.

Unique atmosphere of timeless aesthetics.

The furniture collection Atelie matches perfectly both bright and 
dark walls of the room, creating a contrast and making the interior 
comfortable and sophisticated. 

The variety of shapes of the collection allows to create an inter-
esting arrangement of the living, dining room and office room. 
Thanks to its timeless form, the collection is a good complement 
to modern and more classical interiors.

ATELIE 
Kolekcja / Collection

ATE.020.XX
69x114x39 [cm]

ATE.021.XX
69x114x39 [cm]

ATE.022.XX
120x114x39 [cm]

ATE.023.XX
171x114x39 [cm]

ATE.010.XX
68x88x45 [cm]

ATE.013.XX
170x88x45 [cm]

ATE.011.XX
66x88x45 [cm]

ATE.012.XX
119x88x45 [cm]

Końcówka „XX” w nazwach mebli symbolizuje numer koloru z palety wybarwień.
The „XX” in furniture names symbolizes the color number from the color palette.
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Meble wykonane z naturalnej okleiny dębowej z elementami drewna dębowego. Wszystkie wymiary 
podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość). Występujące w drewnie przebar-
wienia, sęki, ubytki i wgłębienia są zamierzonym celem projektanta i nie podlegają reklamacji. Producent 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowa-
nych wyrobów. Niniejsza reklama nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie 
w celach informacyjnych.

Furniture made of natural oak veneer with elements of solid wood. All dimensions are in cm with tolerance 
of ± 2 cm (width / height / depth). Colourations, knots and cavities occurring within the wood represent 
a conscious feature of the design. Producer reserve the right to introduce amendments in colours, dimen-
sions, design and function of presented models. Advertisement is only for the marketing purpose and is 
not a subject of common law.

ATE.066.XX
110x76x3 [cm]

ATE.065.XX
127x76x3 [cm]

ATE.080.XX
160x200x39 [cm]

ATE.075.XX
90x53x90 [cm]

ATE.041.XX
159x117x40 [cm]

ATE.111.XX
47x98x47 [cm]

ATE.085.XX
110x76x45 [cm]

ATE.110.XX
47x98x47 [cm]

ATE.040.XX
119x140x40 [cm]

ATE.076.XX
60x53x60 [cm]

ATE.050.XX
170x53x45 [cm]

ATE.051.XX
119x53x45 [cm]

ATE.077.XX
120x53x63 [cm]

ATE.072.XX
115/215x77x115 [cm]

ATE.070.XX
160/250x77x90 [cm]
ATE.170.XX
180/330x77x100 [cm]

Kolor 01
/ Colour 01

Kolor 02 
 Colour 02

Wybarwienie / Colour
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Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
97-500 Radomsko
Poland

tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55

www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl



Kolekcja / Collection

MORENO



MORENO
Kolekcja / Collection







Z miłości do natury i jej różnorodności.

Kolekcja Moreno została stworzona z wykorzystaniem unikatowej
okleiny, ręcznie wyprawianej, pochodzącej ze starych drzew 
dębowych rosnących w wyjątkowym wysokogórskim mikroklimacie. 
Liczące kilkadziesiąt lat kłody drzew noszą ślady upływającego czasu 
– pęknięcia, przerosty, przebarwienia, sęki – dzięki temu tworzą 
niepowtarzalne wzory i podkreślają naturalny charakter kolekcji.

For the love of nature and its diversity.

Moreno collection was created with the use of a unique veneer, hand-
crafted, coming from old oak trees growing in a unique high mountain 
microclimate. Several decades old logs of trees bear traces of passing 
time – cracks, hypertrophy, discoloration, knots – thanks to which they 
create unique patterns and emphasize the natural character of the 
collection.

Piękno ukryte 
w niepowtarzalności

/ Beauty hidden in uniqueness



Piękno unikatowego materiału wyeksponowane 
poprzez precyzję wykonania mebli.

Połączenie oryginalnych drewnianych oklein z elementami drewna litego 
pozwala stworzyć meble trwałe i naturalnie piękne. Precyzyjnie wykonane 
frezowania brzegów korpusu dodatkowo uwidaczniają zastosowanie wysokiej 
jakości materiału. Dzięki skrupulatnie dobranym detalom takim jak brązowe 
aluminiowe ramki, uchwyty czy punktowe światło wewnątrz mebli, kolekcja 
Moreno tworzy ponadczasowy wystrój wnętrza.

The beauty of unique wood exposed 
through the precision of furniture manufacturing.

The combination of original wood veneers with solid wood elements allows 
to create durable and naturally beautiful furniture. Precisely made milling 
of the body edges makes the use of high quality material even more visible. 
Thanks to meticulously selected details such as brown aluminium frames, 
handles or spot light inside the furniture, the Moreno collection creates 
a timeless interior design.

Szlachetny materiał ubrany 
w nowoczesną formę
/ A noble material in a modern form





Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
97-500 Radomsko, Poland

tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55

www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl

Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość). 
Występujące w drewnie przebarwienia, sęki, ubytki i wgłębienia są zamierzonym celem projektanta 
i nie podlegają reklamacji. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystycznych, 
wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejsza reklama nie stanowi oferty 
w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm (width / height / depth). Colourations, knots and 
cavities occurring within the wood represent a conscious feature of the design. Producer reserve 
the right to introduce amendments in colours, dimensions, design and function of presented models. 
Advertisement is only for the marketing purpose and is not a subject of common law.

MOR.010.03
183x77x45 [cm]

MOR.011.03
149x77x45 [cm]

MOR.072.03
115x76x115 [cm]

MOR.030.03
79x203x40 [cm]

MOR.275.B.03
51x53x51 [cm]
MOR.276.B.03
41x43x41 [cm]

MOR.070.03
180/280x75x90 [cm]
MOR.071.03
160/240x75x90 [cm]

MOR.031.03
79x144x40 [cm]

MOR.040.03
114x128x40 [cm]

MOR.075.03
125x45x70 [cm]

MOR.176.SB.03
205x76x90 [cm]
MOR.172.SB.03
180x76x90 [cm]
MOR.173.SB .03
160x76x90 [cm]

MOR.076.03
125x45x65 [cm]

MOR.041.03
158x112x45 [cm]

MOR.110.03
45x89x48 [cm]

MOR.061.03
127x21x24 [cm]

MOR.060.03
79x110x35 [cm]

MOR.051.L.03
MOR.053.L.03
232x62x48 [cm]

MOR.051.L.03
149x47x48 [cm]

MOR.050.P.03
149x47x48 [cm]

MOR.050.P.03
MOR.052.P.03
232x62x48 [cm]

Meble, które komponują się z kolekcją Moreno / Furniture that matches the Moreno collection

MAT.070-176.03
5 wymiarów

MAT.075-178.PB.03
2 wymiary

MAT.075-178.03
2 wymiary

MOR.111.03
63x83x59 [cm]

MAT.070-176.PB.03
5 wymiarów

Kolor 03
/ Colour 03

Wybarwienie / Colour



Kolekcja / Collection

PROVANCE



PROVANCE
Kolekcja / Collection

Klasyczna elegancja. 

Provance to kolekcja eleganckich mebli, które wprowadzą do Twoich wnętrz 
ciepły, śródziemnomorski klimat. Swój unikalny charakter meble zawdzięczają 
specjalnie opracowanej technologii postarzania drewna oraz ręcznej pracy 
doświadczonych rzemieślników. 

The classic elegance.

Provance is a collection of elegant furniture which will introduce 
to your interiors a warm, Mediterranean atmosphere. The furniture owes its 
unique nature to a specially developed technology for the ageing of wood 
and the handiwork of experienced craftspeople.







Urzekające piękno prawdziwego drewna. 

Wykonane niemal w całości z drewna sosnowego, meble łączą w sobie 
naturalną estetykę i wyrafinowany styl. Najwyższa jakość produkcji oraz 
szlachetny materiał stanowią gwarancję pięknych i długowiecznych mebli.

The enchanting beauty of real wood.

Made almost entirely of pine wood, the furniture brings together natural 
aesthetic qualities and sophisticated style. The highest quality in production 
combined with the noble material represents a guarantee of beautiful, 
long-lived furniture.

Piękno ukryte 
w niepowtarzalności

/ Beauty hidden in uniqueness



Furniture made of solid pine wood and natural pine veneer. All dimensions are in cm with tolerance of 
± 2 cm (width / height / depth). Colourations, knots and cavities occurring within the wood represent 
a conscious feature of the design. Producer reserve the right to introduce amendments in colours, di-
mensions, design and function of presented models. Advertisement is only for the marketing purpose 
and is not a subject of common law.

Meble wykonane z litego drewna sosnowego oraz naturalnej okleiny sosnowej. Wszystkie wymiary podane są 
w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość). Występujące w drewnie przebarwienia, sęki, ubytki 
i wgłębienia są zamierzonym celem projektanta i nie podlegają reklamacji. Producent zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejsza 
reklama nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych. 

PRO.013.XX
145x83x42 [cm]

PRO.065.XX
136x79x6 [cm]

PRO.066.XX
77x74x6 [cm]

PRO.085.XX
121x79x59 [cm]

PRO.043.XX
94x118x42 [cm]

PRO.042.XX
94x118x42 [cm]

PRO.021.XX
98x121x36 [cm]
PRO.011.XX
94x83x42 [cm]

PRO.030.XX
98x204x44 [cm]

PRO.022.XX
98x121x36 [cm]
PRO.011.XX
94x83x42 [cm]

PRO.080.XX
98x204x44 [cm]

PRO.011.XX
94x83x42 [cm]

PRO.045.XX 
170x119x42 [cm]

PRO.020.XX
60x121x36 [cm]
PRO.010.XX
55x83x42 [cm]

PRO.093.XX
200x204x56 [cm]

PRO.091.XX
104x204x56 [cm]

PRO.092.XX
167x207x56 [cm]

PRO.023.XX
150x121x37 [cm]
PRO.013.XX
145x83x42 [cm]

PRO.023.XX
150x121x37 [cm]
PRO.014.XX
145x83x42 [cm]

PRO.040.XX
55x118x42 [cm]



PRO.060.XX
129x51x37 [cm]

PRO.010.XX
55x83x42 [cm]

PRO.012.XX
94x83x42 [cm]

PRO.072.XX
150/270x79x88 [cm]
PRO.073.XX
110/190x79x88 [cm]

PRO.076.XX
120x49x60 [cm]

PRO.075.XX
130x42x59 [cm]

PRO.110.XX 
- skora / leather
PRO.111.XX 
- tkanina / fabric
PRO.112.XX 
- deska / wood
44x105x39 [cm]

PRO.071.XX
199x75x95 [cm]

PRO.070.XX
115/165x77x115 [cm]

PRO.074.XX
115x77x115 [cm]

PRO.051.XX
94x83x42 [cm]

PRO.050.XX
144x60x47 [cm]

PRO.044.XX
110x101x52 [cm]

PRO.101.XX
50x55x35 [cm]

PRO.100.XX
50x55x35 [cm]

PRO.041.XX
74x132x42 [cm]

PRO.096.XX
201x100x210 [cm]
wymiar materaca / mattress size
180x200 [cm]

PRO.095.XX
201x100x210 [cm]
wymiar materaca / mattress size
160x200 [cm]

PRO.097.XX
161x100x210 [cm]
wymiar materaca / mattress size
140x200 [cm] 

PRO.077.XX
80x49x80 [cm]

PRO.014.XX
145x83x42 [cm]

PRO.090.XX
71x204x56 [cm]

PRO.061.XX
59x175x42 [cm]

PRO.113.01
52x95x61 [cm]

01 02

Wybarwienie / Color
01. Biały / White
02. Biały postarzany / Old white

Końcówka „XX” w nazwach mebli symbolizuje numer koloru z palety wybarwień.
The „XX” in furniture names symbolizes the color number from the color palette.



Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
97-500 Radomsko
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tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55

www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl



Kolekcja / Collection

SANGERO



Kolekcja / Collection

Niespotykana dotąd harmonia materiałów.

Sangero to kolekcja, która swoją estetyką i wysokim standardem wykonania przełamuje 
utarte schematy. Wykorzystane w kolekcji nowatorskie połączenie litego dębowego 
drewna z ceramicznym dekorem nadaje meblom unikatowy wygląd. Elegancki kontrast 
ciemnego dekoru oraz ciepłego drewna podkreślony został precyzyjnym wykonaniem 
mebli. Charakterystyczne skosy oraz podziały brył mebli nadają kolekcji nowoczesny styl 
– wysokiej jakości ramki szklanych frontów i uchwyty dodają zaś odpowiedniego szyku.

The unprecedented harmony of materials.

Sangero is a collection whose aesthetics and high standard of craftsmanship are strongly 
unconventional. The innovative combination of solid oak wood and ceramic decor used in 
the collection gives the furniture an unique look. The elegant contrast of dark decor and 
warm wood has been emphasized by the precise finishing. The characteristic slants and 
divisions of furniture give the collection a modern look  – high-quality glass front frames 
and handles add the original chique.

SANGERO



Elegancja w każdym calu.

W kolekcji przewidziano 2 rodzaje stołów, pierwszy z drewnianą 
kolumną wspartą na szerokiej metalowej podstawie, drugi – 
klasyczny – na czterech nogach. Jednorodne blaty z centralnie 
wkomponowanym ceramicznym dekorem uwodzą nietuzinkowym, 
eleganckim wyglądem. Zastosowany w stołach mechanizm 
rozkładania został ukryty w wysuwanej szufladzie.

Elegance in every inch.

The collection includes 2 types of tables, the first with a wooden 
column supported on a wide metal base, the second – classic 
– on four legs. Flat tops with a centrally integrated ceramic 
decor seduce with an extraordinary, elegant look. The folding 
mechanism used in the tables was hidden in a pull-out drawer.

PIĘKNO 
UKRYTE
W DETALU
/ BEAUTY HIDDEN IN DETAIL



PRECYZJA
WYKONANIA

Dbałość o najmniejszy detal.

Korpusy oraz wnętrza brył zostały wykonane z wysokiej jakości naturalnej okleiny 
dębowej. Aluminiowa ramka szklanych frontów w harmoniczny sposób współgra 
z uchwytami. Duża różnorodność brył pozwala stworzyć wnętrze w pełni dopasowane 
do Państwa potrzeb.

Attention to the smallest detail.

The bodies and interiors of the furniture are made of high quality natural oak veneer. 
The aluminum frame of the glass fronts harmoniously goes with the handles. A large 
variety of products allows you to create an interior fully tailored to your needs.

/ PRECISE CRAFTSMANSHIP



SAN.051.03
212x55x52 [cm]

MOR.110.03
45x89x48 [cm]

SAN.010.03
180x85x45 [cm]

SAN.040.03
90x139x38 [cm]

SAN.012.03
194x85x45 [cm]

SAN.013.03
143x135x38 [cm]

SAN.075.03
76x55x74 [cm]

SAN.070.03
160-240x76x95 [cm]
(wkład motylkowy 1x80 [cm])

SAN.064.03
60x105x29 [cm]

SAN.065.03
142x14x20 [cm]

SAN.011.03
180x67x45 [cm]

SAN.030.03
65x204x38 [cm]

SAN.076.03
130x41x60 [cm]

SAN.072.03
180-280x75x95 [cm]
(wkład motylkowy 1x100 [cm])

SAN.071.03
160-240x75X90[cm]
(wkład motylkowy 1x80 [cm])

SAN.052.03
142x55x52 [cm]

Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A

97-500 Radomsko, Poland

tel.: +48 44 685 35 23

fax: +48 44 685 38 55

www.meblekrysiak.pl

biuro@meblekrysiak.pl

Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość). 
Występujące w drewnie przebarwienia, sęki, ubytki i wgłębienia są zamierzonym celem projektanta 
i nie podlegają reklamacji. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystycznych, 
wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejsza reklama nie stanowi oferty 
w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm (width / height / depth). Colourations, knots and 
cavities occurring within the wood represent a conscious feature of the design. Producer reserve 
the right to introduce amendments in colours, dimensions, design and function of presented models. 
Advertisement is only for the marketing purpose and is not a subject of common law.



STOŁY



XX  – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

MAT.074.XX – 205x77x90 [cm]
MAT.070.XX – 180x77x90 [cm] 
MAT.071.XX – 160x77x90 [cm] 
MAT.072.XX – 140x77x90 [cm] 
MAT.073.XX – 120x77x90 [cm] 

MAT.074.PB.XX – 205x77x90 [cm]
MAT.070.PB.XX – 180x77x90 [cm] 
MAT.071.PB.XX – 160x77x90 [cm] 
MAT.072.PB.XX – 140x77x90 [cm] 
MAT.073.PB.XX – 120x77x90 [cm]

Wkładka MAT.171.XX – 50x90 [cm]

Dzieki wkładce możliwe jest powiększenie długości blatu o max 100 cm.

MAT.076.XX – 120x42x80 [cm]
MAT.075.XX – 90x42x90 [cm]

MAT.074.CH.XX – 205x77x90 [cm]
MAT.070.CH.XX – 180x77x90 [cm] 
MAT.071.CH.XX – 160x77x90 [cm] 
MAT.072.CH.XX – 140x77x90 [cm] 
MAT.073.CH.XX – 120x77x90 [cm]

MOR.111.XX
63x83x59 [cm]

MATIN
Kolekcja



MAT.276.XX – 41x43x41 [cm]

MAT.275.XX – 51x53x51 [cm]

MAT.076.CH.XX – 120x42x80 [cm]
MAT.075.CH.XX – 90x42x90 [cm]

MAT.076.PB.XX – 120x42x80 [cm]
MAT.075.PB.XX – 90x42x90 [cm]



XX  – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

NATURE
Kolekcja

NAT.070.XX – 180x77x90 [cm] 
NAT.071.XX – 160x77x90 [cm] 
NAT.072.XX – 140x77x90 [cm] 

NAT.070.PB.XX – 180x77x90 [cm] 
NAT.071.PB.XX – 160x77x90 [cm] 
NAT.072.PB.XX – 140x77x90 [cm] 

NAT.076.XX – 120x42x80 [cm]

NAT.070.CH.XX – 180x77x90 [cm] 
NAT.071.CH.XX – 160x77x90 [cm] 
NAT.072.CH.XX – 140x77x90 [cm] 

Wkładka NAT.171.XX – 50x90 [cm]

Dzięki wkładce możliwe jest powiększenie długości blatu o max 100 cm.

NAT.275.P.XX – 51x53x51 [cm]

NAT.276.P.XX – 41x43x41 [cm]

NAT.275.S.XX – 51x53x51 [cm]

NAT.276.S.XX – 41x43x41 [cm]



NAT.076.PB.XX – 120x42x80 [cm]

NAT.076.CH.XX – 120x42x80 [cm]



NATURE
Kolekcja

NAT.172.X.XX – 180x77x90 [cm] 
NAT.173.X.XX – 160x77x90 [cm] 

NAT.172.SB.XX – 180x77x90 [cm] 
NAT.173.SB.XX – 160x77x90 [cm] 

Dostępna jest wkładka umożliwiająca powiększenie długości blatu o 50 cm lub 100 cm



XX  – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

MORENO
Kolekcja

MOR.176.SB – 205x76x90 [cm] 
MOR.172.SB – 180x76x90 [cm] 
MOR.173.SB – 160x76x90 [cm]



DECORE

BELLO

Kolekcja

Kolekcja

DEC.277.XX – 80x45x80 [cm]

BEL.275.XX – 60x60x60 [cm]

DEC.276.XX – 45x40x45 [cm]

DEC.278.XX – 100x45x60 [cm]

BEL.276.XX – 80x45x80 [cm]

DEC.275.XX – 40x65x40 [cm]



XX  – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

BAR.070.XX – 195x75x94 [cm] 
BAR.073.XX – 180x75x94 [cm]
BAR.071.XX – 160x75x94 [cm]
BAR.072.XX – 140x75x94 [cm]

Wkładka BAR.171.XX – 50x94 [cm]
Dzięki wkładce możliwe jest powiększenie długości blatu o max 100 cm.

BAR.111.XX
47x92x58 [cm]

BARON
Kolekcja



XX  – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

CASON

CAS.070.XX – 165x75x94 [cm] + 6 wkładek CAS.171.XX
CAS.070.XX – 435x75x94 [cm]

Kolekcja

ASTON

AST.070.XX – 180x78x90 [cm]
AST.071.XX – 150x78x90 [cm]

+ 1 wkładka:
AST.070.XX – 270x78x90 [cm]
AST.071.XX – 240x78x90 [cm]

Kolekcja



CAS.110.XX
46x93x49 [cm]

AST.110.XX
45x91x45 [cm]



Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
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tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55

www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl

Końcówka „XX” w nazwach mebli symbolizuje numer koloru z poniżej palety.

Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość). Występujące w drewnie 
przebarwienia, sęki, ubytki i wgłębienia są zamierzonym celem projektanta i nie podlegają reklamacji. Producent zastrzega sobie 
prawo wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejsza reklama nie 
stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

Matin – kolekcja stołów, która charakteryzuje się 
nowoczesną formą oraz tradycyjnym wyglądem 
drewna. Okleinę z efektem usłojenia starych kłód 
dębowych połączono z metalem, dzięki temu kolekcja 
nabrała niepowtarzalnego wyglądu.

Aston – stworzony z niesamowitą precyzją stół, 
w całości wykonany jest z litego drewna. Przyciąga 
wzrok ze względu na dębowe sztorcowe wstawki 
oraz wygodną wkładkę motylkową. Sylwetkę stołu 
podkreślają ciekawe owale. 

Baron – bardziej biesiadny z oryginalnymi nogami 
z litego drewna, których precyzyjne zacięcia pod 
wieloma kontami stwarzają bardzo ciekawą bryłę. 
Dodatkowego szyku nadaje ciekawe usłojenie 
okleiny.

Cason – cechuje go prostota wykonania oraz 
elegancki, ponadczasowy wygląd. Stół posiada 
dwa komplety nóg, dzięki którym może uzyskać 
imponujące wymiary – idealne do pomieszczenia 
dużej rodziny.

Nature – kolekcja stołów stworzonych 
z wykorzystaniem litego drewna – dzięki czemu 
meble cechuje solidność oraz naturalny wygląd. 
Nowoczesne nogi dostępne są w wersji chromowanej 
lub metalowej, w kolorze czarnym lub brązowy (na 
specjalne zamówienie).

Decor i Bello – kolekcje mebli idealnych do spędzania 
czasu przy filiżance dobrej kawy. Cechuje je blat 
wykonany z litego drewna oraz metalowe nogi. 
Całość zachowuje minimalistyczny charakter, 
jednocześnie dodając wnętrzom szyku.

Moreno – kolekcja stworzona z wykorzystaniem 
unikatowej okleiny, ręcznie wyprawianej, 
pochodzącej ze starych drzew dębowych rosnących 
w wyjątkowym wysokogórskim mikroklimacie. 

Chcielibyśmy przedstawić Państwu kolekcje eleganckich stołów oraz krzeseł, 
przygotowanych z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Wyjątkowa kolekcja stołów i krzeseł, 
pasująca do każdego wnętrza.

Meble charakteryzuje oryginalne wzornictwo oraz wysoka jakość wykonania 
– stoły stworzone są z oklein naturalnych oraz litego drewna, a zastosowane 
połączenie okleiny z metalem podkreśla niesamowity charakter produktów.

Spośród przygotowanych kolekcji z łatwością znajdą Państwo rozwiązania 
pasujące do różnego typu wnętrz – zarówno nowoczesnych jak i tradycyjnych. 

Wybarwienie / Color

Olej naturalny – 03 Natur efekt – 04



Kolekcja / Collection

selene



natura drewna w nowoczesnej formie.

Kolekcja selene łączy w sobie szlachetność naturalnego drewna 

dębowego z minimalistycznym wzornictwem.

Wiedza i kreatywność projektantów zaowocowały stworzeniem 

eleganckiej kolekcji, posiadającej wiele funkcjonalnych rozwiązań, 

a kunszt naszych rzemieślników gwarantuje najwyższą jakość  

i precyzję wykonania.

Cechę charakterystyczną kolekcji stanowią geometryczne  

wycięcia frontów, dekorowane subtelnymi żłobieniami.  

Odpowiednio dobrana metoda obróbki powierzchni drewnianych 

wydobywa ich naturalną strukturę, sprawiając, że meble są  

nie tylko estetyczne, lecz również przyjemne w dotyku.

The nature of wood in a modern form.

The selene collection combines the nobility of natural oak 

woodwith a minimalist design.

The expertise and creativity of the designers has borne fruit  

in the development of an elegant collection featuring a number 

of functional solutions, while the artistry of our craftspeople 

guarantees the highest quality and precision in workmanship.

A characteristic feature of the collection are the geometric 

forms of the fronts, decorated with subtle grooves. The method 

by which the wooden surfaces are processed is selected appro-

priately to bring out their natural structure, making the  

furniture not only aesthetic, but also pleasant to the touch.

selene
Kolekcja / Collection

0302



selene
Kolekcja / Collection

0504



SE.1040
170 x 85 x 45 [cm]

SE.L1
160 x 70 x 4,5 [cm]

SE.1041
170 x 85 x 45 [cm]

SE.1042
170 x 120 x 45 [cm]

SE.1043
60 x 145 x 40 [cm]

SE.1044
60 x 145 x 40 [cm]

SE.1045
60 x 207 x 40 [cm]

SE.1046
60 x 207 x 40 [cm]

system selene zawiera meble przeznaczone  
do wyposażenia jadalni oraz pokoju dziennego, 
które z powodzeniem sprawdzą się również  
w domowym gabinecie.

Wybrane elementy systemu posiadają szklane blaty, które,  

w zestawieniu z naturalnym drewnem, tworzą intrygujący  

kontrast, podkreślając nowoczesny charakter kolekcji.

Zastosowane w meblach oświetlenie pełni praktyczną funkcję 

użytkową, stanowiąc jednocześnie ciekawy element dekoracyjny.

Fronty mebli wykonane zostały z litego drewna dębowego,  

korpusy zaś wykończono naturalną, dębową okleiną.  

Tapicerowane elementy krzeseł mogą zostać wykończone  

w wysokiej jakości skórze naturalnej lub tkaninie.

The selene system features furniture for the  
dining room and living room, working well also  
in home office.

selected elements of the system feature glass tops, which in 

combination with the natural wood form an intriguing contrast, 

emphasizing the modern nature of the collection.

The lighting applied within the furniture performs a practical 

function, at the same time forming an engaging  

decorative element.

The furniture fronts have been worked from solid oak wood, 

while the corps have been finished with a natural, oak veneer. 

Upholstered chair elements can be finished in high quality  

natural leather or fabric.

SE.1047
90 x 207 x 40 [cm]

SE.1049
90 x 49 x 50 [cm]

Wybarwienie / Color

kolor 2 / color 2kolor 1 / color 1 kolor 3 / color 3 kolor 6 / color 6

SE.1050
161 x 49 x 50 [cm]

SE.1061
91 x 51 x 94 [cm]

SE.1062
91 x 51 x 94 [cm]

SE.1051
147 x 31 x 30 [cm]

SE.K1 - skóra / leather
SE.K2 - tkanina / fabric
48 x 85 x 50 [cm]

SE.1048
60 x 207 x 40 [cm]

SE.1052
41 x 121 x 35 [cm]

SE.1060
160-260 x 76 x 90 [cm]
SE.1063
140-240 x 76 x 90 [cm]

Występujące w drewnie przebarwienia, sęki i ubytki są zamierzonym celem projektanta.

Occuring in wood discolouration, knots and natural defects are the designer intended purpose.

Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm.

All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm.

0706
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Kolekcja / Collection

selens





selens

natura drewna w nowoczesnej formie

Kolekcja selens to elegancja i minimalistyczny styl w Twojej 

sypialni. Prosta forma szlachetnych mebli, wzbogacona została 

interesującym detalem wycięć, połączonych z dynamiką skośnych 

linii. Meble wykonane zostały z forniru dziki dąb z elementami 

drewna litego.

The nature of wood in a modern form

The selens collection embodies elegance and a minimalist style  

for your bedroom. A simple form of classic furniture is enhanced 

with interesting cut detail, combined with the dynamic of diagonal 

lines. The furniture is mostly wild-oak veneer, with solid wood 

elements.

Kolekcja / Collection



strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A

97-500 Radomsko, Poland

tel.: +48 44 685 35 23

fax: +48 44 685 38 55

www.meblekrysiak.pl

biuro@meblekrysiak.pl

SE.1112
109 x 90 x 52 [cm]

SE.1088-3
156 x 209 x 63 [cm]

SE.1088-4
206 x 209 x 63 [cm]

SE.1100 
176 x 83 x 207 [cm]
wymiar materaca / mattress size
160  x  200 [cm]

SE.1101 
196 x 83 x 207 [cm]
wymiar materaca / mattress size
180  x  200 [cm]

SE.1088-2
106 x 209 x 63 [cm]

SE.1088-6
305 x 209 x 63 [cm]

SE.1114
87 x 73 x 43 [cm]
toaletka / dressing table

SE.1115
60 x 70 x 3 [cm]
lustro / mirror

SE.1088-5
255 x 209 x 63 [cm]

SE.1113
47 x 40 x 38 [cm]

kolor 3 / color 3

kolor 6 / color 6

Wybarwienie / Color

SE.K1 - skóra / leather
SE.K2 - tkanina / fabric
48 x 85 x 50 [cm]

W opcji dodatkowej / The additional option

Sypialnia w kolorze 6 dostępna na zamówienie. 
Bedroom Selens in color 6 available on individual order.

Istnieje możliwość modyfikacji drzwi (cena nie ulega zmianie). 
Possibility of door modification (price does not change).

Istnieje możliwość uzupełnienia wyposażenia szaf o dodatkowe półki i drążki (cena w/g 
cennika). / Possibility to complete wardrobe configuration with additional shelves  
and sticks (price according to a price list).

Istnieje możliwość zamówienia łóżka z pojemnikiem (cena w/g cennika). 
Possibility to order bed with bed container (price according to a price list).

Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość).
All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm (width / height / depth).


